
ABENDUAREN 25a: JAUNAREN JAIOTZA EGUNA 
 
 
� SARRERAKO OHARRA (—Ohargileak) 
Eguberri on, senideok: Zorionak! 
Hau zoriona! Itxaroten izan dogun barririk handiena, pozgarriena, emon jaku 
emon, eta ospatzen dihardugu: merezi dau. Hauxe da barria: Jaungoikoa ez da 
han urrunean dan nonor edo zeozer; Jainkoa geure artean jaiobarri dan umetxoa 
dogu, sinistu gura dogunontzat. Harengana hurreratzen bagara irribarrez beteko 
gaitu, poztasunez bialduko gaitu, maite gaitula Jainkoak sentituazoz. Ospatu dai-
gun barri pozgarri hau; bilatu daigun Jainkoa gure egunerokoan. 
 
 
� SARRERA ABESTIA ETA IBILALDIA 
 

 
Aspaldian urrunean sortu zan Jainko-Semea. 
Gaur sortzen da gure artean: 
zabalik euki etxea, zabalik bihotz barnea. 
 
R/. Gaur sortzen da gure artean: 
 zabalik euki etxea,  zabalik bihotz barnea. 
 
Ilunpeetan, giltzapeetan, hor zagozenok gaur jaiki! 
Horra Jauna bizitz hontan egin da gizon osoki: 
munduak hori baleki! 

 
 
� AGURRA († Abadeak: —Herriak) 
 
 † Aitaren eta Semearen eta E. Santuaren izenean. 
 —AMEN 
 † Gure artean jaiobarri dogun Jauna izan bedi zuekin. 
 —ETA ZURE ESPIRITUAREKIN 
 
GABONEN IRAGARPENA 
 
Irakurleak: 
 
 Anai-arrebok, barri ona iragarten deutsuegu, 
 poz handia herri osoarentzat, 
 entzun bihotz alaiz! 
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 Milaka eta milaka urte igaro ziran 
 Jaungoikoak zerua eta lurra sortu ebazanetik 
 eta gizakia bere antz eta irudiko egin ebanetik; 
 eta milaka eta milaka urte, 
 atertu ebanetik eta Goi-goikoak ostadarra,  
 itunaren eta bakearen zeinua, 
 distiratuazo ebanetik. 
 
 Erroma sortu zaneko 752.  
(zazpirehun eta berrogeita hamabigarren) urtean; 
 Octavio Augustoren inperioaren 42.  
(berrogeita bigarren) urtean, 
 lurrean bakea nagusi zanean, 
 munduaren seigarren aroan, 
 orain dala 2015 (bi mila eta hamabost) urte, 
 Judako Belenen, Israelgo herri apalean, 
 orduan erromatarren menpe egoan herrian, 
 askatxo batean, ostatuan lekurik ez egoalako, 
 Maria Ama Birjinagandik, 
 Dabiden etxeko eta familiako Joseren emazteagandik, 
 Jesus jaio zan, Jaungoiko betierekoa, 
 betiereko Aitaren Semea eta benetako gizona, 
 Mesias eta Kristo deitua, 
 gizateriak itxaroten eban Salbatzailea. 
   
  Poztu gaitezan eta egin daigun jai. 
 Ospatu daigun barri ona, 
 historian, munduan eta gizaterian  
 izan dan barririk onena. 
 
 
� AINTZA (—Ohargileak) 
 Abendualdian bideak prestatu deutsoguz salbatzera etorriko jakunari. Gabon 
dogu; heldu da Salbatzailea; geure artean jaio da. Emon deiogun Aintza Jain-
koari Belengo estalpean abesten diharduen aingeru guztiekin; poztu gaitezan 
artzainekin; poztu daigun inguru guztia gure kantuekin. 
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� OTOITZA (Abadeak) 
 

Jainko Jauna, 
miragarriak egin dozuz gizakia zeure antzeko eginez, 
eta miragarriagoak, Kristoren bidez goi-mailara goratuz;  
iguzu, gizatasunean gugaz bat egin dan zure Semeak 
bat egin gaizala Beragaz jainkotasunean. 
Zurekin eta E. santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi da-ta, gizaldi eta gizaldietan. 
—Amen. 

 
� IRAKURGAIEI SARREREA 
 
Zelan izaten diran gauzak, senideok! Gizakiok barri onen egarri gara, eta barri 
guztiak —barri-emoileen artean agertzen diranak, behintzat— txarrak izaten dira. 
Jainkoagandik jatorkuzanak, ordea, onak dira, ba… Baina, edo sinistu ez edo, 
guretzat ez dirala uste izanik, aurrera egiten dogu, sinisgogor. Ez daitela izan 
hau gaurkoa. Zein berba gozoz azalduko jakun misterioa… eta aurpegiratuko ja-
kun gure bihozgogorra. Barruratu daigun entzuten doguna, esker onez. 
 
I. IRAKURGAIA 
 

Lurbiraren bazter guztiek ikusiko dabe 
gure Jainkoaren salbamena. 

 
Isaias Profetearen liburutik      (Is 52, 7_10) 
 
Bai ederrak dirala mendi gainetan 
albistariaren oinak! 
Bakea iragarten dau, 
zorionaren barri ona emoten 
eta salbamena iragarten!  
Sioni dinotso: 
 «Zure Jainkoa errege da» 
Entzun zure zaintzaileen oihua! 
Oihuka dihardue, 
poz-irrintzika, guztiek batera; 
euren begiz ikusten dabe-eta  
Jauna Sionera bihurtzen. 
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Ekin poz-oihuka guztiok batera, 
Jerusalemeko horma jausiok; 
Jaunak bere herria kontsolatu dau-eta, 
eta askatu dau Jerusalem. 
Herri guztien aurrean erakutsi dau Jaunak 
bere beso santuaren indarra, 
eta munduko bazter guztiek ikusiko dabe 
gure Jainkoaren salbamena. 
 
 

Sal 97, 1. 2_3ab. 3cd_4. 5_6 

 
 

R/. Ikusi dabe lur-muga danek 
    gure Jainkoagandiko garaipena. 
 
Kanta Jaunari kantu barri, 
egin ditu-eta hainbat harrigarri. 
Bere eskoiak emon deutso garaipena, 
bere beso santuak. R/. 
 
Ezagutuazo dau Jaunak Beragandiko garaipena, 
agertu dau atzerrien aurrean bere zuzentasuna. 
Oroitu da bere maitasunaz, 
Israel etxeari deutson leialtasunaz. R/. 
 
Ikusi dabe lur-muga danek 
gure Jainkoagandiko garaipena. 
Lur osoa, egiozu txalo Jaunari, 
egin oihu eta irrintzi, egin eresi. R/. 
 
Eresi Jaunari kitararekin, 
kitara eta salterio ozenarekin; 
turuta eta adar hotsean, 
egin txalo errege dan Jaunaren aurrean. R/. 

 
 
II. IRAKURGAIA 
 

Jainkoak Semearen bidez berba egin deusku. 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 1, 1_6) 
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 Askotan eta era askotara berba egin eutsen antzina Jainkoak Profeten bidez gure asa-
bei; azkenak diran egun honeetan, barriz, bere Semearen bidez berba egin deusku. Seme 
hau egin eban gauza guztien oinordeko, egin ere Beraren bidez egin eban-eta mundua. 
 Bera da Jainkoaren aintzaren disdira eta haren izatearen irudia. Berak eusten deutse 
gauza guztiei bere berba indartsuaz. Eta, pekatuen garbikuntza egin ondoren, Jainko han-
diaren eskumaldean jesarri zan zeru-goienetan, aingeruak baino gorago jarria, ondaretzat 
jaso eban izena ere hareena baino goragokoa dan ezkero.  
 Izan ere, zein aingeruri esan deutso inoiz: 
«Nire Seme zara Zu; 
Neuk zaitut gaur sortu»? 
Eta beste behin: 
«Aita izango nau Harek Ni 
eta Seme izango dot Nik Ha»? 
 Bere Lehen-semea barriro munduan sartuazotean, dino: 
 «Gurtu begie Bera Jainkoaren aingeru guztiek». 
 
 
Aleluia 
 

 
 
EBANJELIOA 
 

Irakurgai laburragoa egin nahi bada, kako [ ] artean emoten diran zatiak itzi daitekez. 
 

Berbea haragi egin zan, 
eta gure artean jarri eban bizilekua. 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   (Jn 1, 1_18) 
 
Hasieran bazan Berbea, 
eta Berbea Jainkoagaz zan, 
eta Jainkoa zan berbea. 
Berbea hasieran Jainkoagaz zan. 
Gauza guztiak beraren bidez eginak dira, 
eta egindakorik ezer ez da Ha barik egin. 
Berbeagan zan bizia, 
eta bizia gizakien argia zan; 
argiak ilunpetan argi egiten dau, 
baina ilunpeek ez eben onartu. 
[Agertu zan gizon bat, Jainkoak bialdua: Joan eban izena. Autormenerako etorria zan: ar-
giaren autormena egitera, haren bidez guztiek sinestu egien. Bera ez zan argia, argiaren 
autormena egin behar ebana baino.] 
Berbea zan egiazko argia, 
mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituana. 
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Munduan egoan 
eta mundua haren bidez egina dan arren, 
munduak ez eban ezagutu. 
Bereakana etorri zan, 
eta bereek ez eben onartu. 
Onartu eben guztiei, barriz, 
haren izenean sinesten dabenei, hain zuzen ere, 
Jainkoaren seme_alaba izateko ahalmena emon eutsen. 
Honeek ez dira giza odoletik sortu, 
ez eta giza nahieratik ere, 
Jainkoagandik baino. 
Eta Berbea gizon egin zan, 
eta gure artean jarri eban bizilekua, 
eta ikusi dogu haren aintza,  
Aitagandik graziaz eta egiaz betea 
datorren Seme bakarrari jagokon aintza. 
 [Joanek Haretaz egin eban autormen, oihuka esanez: «Hau zan nik esan neban Ha: 
Nire ondoren datorrena nire aurretik jarri da, ni baino lehenagokoa zan-eta». 
Eta haren betearen betetik guztiok hartu dogu, grazia graziaren gain hartu ere. Legea Moi-
sesen bidez emon zan; grazia eta egia, barriz, Jesu Kristoren bidez etorri dira. Jainkoa ez 
dau inork inoiz ikusi; Aitaren altzoan dagoan eta Jainko dan Seme bakarrak emon deusku 
haren barri.] 
 
 
†   HITZALDIA 
 
…/.. 
 
 
� ABADEAREN SARREREA KREDOARI 
Artzainek eta magoek fedez erantzun eutsoen Barri Onaren iragarpenari. Geuk 
ere, fede biziz,salbamena dakarskun Jaungoikoaren Semea autortzen dogu Be-
lengo Umearengan. 
 
 
(Koralak eta Herriak) 
—Sinisten dot, Jauna, sinisten dot! 
 
Sinisten dot Jaungoiko Aita ahalguztiduna, 
zeru-lurren egilea. 
Sinisten dot haren Seme bakar 
Jesukristo gure Jauna, 
Espiritu santuaren egitez sortu 
eta Andra Maria Birjineagandik jaio zana; 
 
—Sinisten dot, Jauna, sinisten dot! 
 
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua; 
kurutzean josia, hila eta hobiratua izan zana; 
infernuetara jatsi eta hirugarren egunean 
hilen artetik biztu zana; 
 
—Sinisten dot, Jauna, sinisten dot! 
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zeruetara igon eta Jaungoiko Aita ahalguztidunaren 
eskoi-aldean jarririk dagoana; 
handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dana. 
 
—Sinisten dot, Jauna, sinisten dot! 
 
Sinisten dot Espiritu santua, 
Eliza santu katolikua, 
santuen alkartasuna, 
pekatuen parkamena, 
haragiaren biztuerea eta betiko bizitzea. 
Amen. 
 
—Sinisten dot, Jauna, sinisten dot! 
 
 
� JAINKO HERRIAREN OTOITZA  († Abadea; • Herria) 
 
† Gaur Jesus jaio jaku eta, beronen bidez, hurreko Jaungoikoa, Jaungoiko mai-
tale eta salbatzailea, bere bizia emon gura deuskun Jaungoikoa agertzen jaku. 
Horregaitik, konfiantza osoaz, gure eskariak aurkezten deutsoguz. 
 
• Txiroenek, baztertuek, gaixoek, etorkinek, langabetuek, bakarrik dagozanek 

eta sufritzen dabenek ere Gabonen misterioa ospatu eta behar daben alkar-
tasuna aurkitu daien. Eskatu deiogun Jaunari. 

 
• Gure herriak eta munduko herri guztiek bakean, zuzentasunean eta alkarta-

sunean aurrera egin daien. Eskatu deiogun Jaunari. 
 
• Gabonak ospatuz, gure familiak batasunean bizi izan daitezan eta giza eta 

kristau balioetan hazi. Eskatu deiogun Jaunari. 
 
• Gure alkarteak eta munduko bazter guztietan Kristoren jaiotzea ospatzen 

diharduan Elizeak pozez bizi daigun Gizakundearen misterioa. Eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
† Entzun gure otoitza, Aita. Konfiantza osoaz aurkezten deutsugu, gaur gure al-
kartean jaio dan Jesukristo zure Semearen bitartez. 
 
 
� DIRU BATZEA, MAHAIA GERTATZEA 
 
 
� ESKEINTZEN AURKEZPENA  († Abadeak; —Herriak) 
 
 † Bedeinkatua zu, Jauna, zeru-lurren Jainkoa, zeure esku zabaletik hartu di-
tugu orain ekarri deutsuguzan ogi-ardauok, lurraren indarrak eta gizakiaren la-
nak sortuak: honeexek egingo jakuz biziaren ogi eta betiko zorionaren edari. 
 
—Bedeinkatua zu, Jauna, orain eta beti. 
 
 † Senideok: egin daigun otoitz, guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoi-
koari eskeintzerakoan. 
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—Jainkoa goresteko eta gizakiak salbatzeko. 
 
 
 
� OPARIEN GAINEKO OTOITZA  (ABADEAK) 

 
Onartu, Jauna, Eguberri honetan, 
Zugaz baketzen gaituan oparia: 
hauxe da Zuri gizakiak eskeini daikizun gorespen betea. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 

 
Prefazioa  (Abadeak eta Herriak) 
 
V./ Jauna zuekin R./ Eta zure espirituarekin 
V./ Gora bihotzak R./ Jaunagan daukaguz 
V./ Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. R./ Egoki da eta zuzen. 
 
(Abadeak) 
 
Egoki da, bai, eta zuzen 
non-nahi eta beti Zuri eskerrak emotea, 
Jauna, Aita guztiz santu, 
Jaungoiko ahalguztidun betiko horri. 
 
Gizaki egin dan Berbearen misterioan 
zure aintzaren argi barria sortu da gure bihotzetan. 
Eta orain, Jainkoa agirian ezagutzen dogularik, 
Berak eroaten gaitu agiri ez diranak maitatzera. 
 
Horregaitik aingeru eta goi-aingeruekin 
eta zeruko talde guztiekin, 
zure aintzari goratzarre hau, 
beti eta beti abesten deutsogu: 
 

SANTU, SANTU, SANTUA 
diren guztien Jainko Jauna. 
Zeru-lurrak beterik daukaz zure diztirak. 
Hosanna zeru goienetan! 
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. 
Hosanna zeru-goienetan! 

 
 

Eukaristi otoitza:  II.a  (Abadeak) 
 
Santu zara, bai, Jauna, 
eta santutasun guztiaren iturri. 
 
Santu egizuz, ba, ogi eta ardao honeik, 
zeure Espiritua isuriz, 
Jesukristo gure Jaunaren  
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Gorputz † eta Odol egin daitezan guretzat. 
 
Berak, saldu ebenean, 
eta bere gogoz kurutzera joiala, 
ogia hartu eta eskerrak emonez, 
zatitu eban, eta bere ikasleei emon eutsen, esanez: 
 

Hartu eizue ta jan guztiok honetatik: 
hau neure gorputza da-ta,  
zuentzat emongo dana. 

(Hostiaren jasotea) 
 
Afal-ondoan bardin, kaliza harturik, 
barriz ere eskerrak emonez, 
bere ikasleei emon eutsen, esanez: 
 

Hartu eizue ta edan 
guztiok honetatik: 
hau neure odolaren kaliza da-ta, 
itun barri eta betikoaren odola, 
zuentzat eta guztientzat 
pekatuak parkatzeko isuriko dana. 
egizue hau neure oroigarri. 

(Kalizaren jasotea) 
 
(Abestuz) 
V./ Hau da sinismenaren misterioa. 
 
R./  Hil eta biztu zarala, Jauna,  
 zu barriz etorri arte 
 hau dogu hau Barri Ona. 
 
 
Horregaitik, Jauna, 
zure Semearen heriotzea ta biztuerea gogoratuz, 
biziaren ogia ta salbamenaren kaliza  
eskeintzen deutsuguz, 
zuri eskerrak emonaz 
altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. 
 
Eta apalik eskatzen deutsugu, 
Kristoren gorputz-odolak hartzen doguzanok 
Espiritu Santuak bat egin gaizala. 
 
Gogoan izan, Jauna,  
mundu guztian zabaldurik dagoan zure Elizea; 
eroaizu maitasun osora, 
Frantzisko, gure aita santuagaz, 
Mario, gure gotzainagaz,  
eta eliz gizon-emakume guztiekaz batean. 
 
Gogoan izan, Jauna, 
biztuteko itxaropenean joan diran: 
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I..., I..., 
eta gure etxeko, senide ta hildako guztiak: 
hartu egizuz zure aurpegiaren argitan. 
 
Erruki zakiguz, arren, guk guztiok 
betiko bizitzea jaritsi dagigun, 
Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, 
Apostolu santuekin, 
eta gizaldi guztietan, 
zure adiskide izan diren santuekin; 
eurekin batean goratu zaiguzan. 
Jesukristo zure Semearen bitartez. 
 

Honen bitartez, honekin eta honengan 
zuri, Aita, Jaungoiko ahalguztidun horri 
Espiritu Santuarekin batean 
ospe ta aintza guztia  
gizaldi ta gizaldi guztietan. 
— Amen. 

 
 
Salbatzaileak agindu ta irakatsiari jarraituz 
bildur barik esan dagigun. 
 

GURE AITA zeruetan zarana 
santu izan bedi zure izena, 
etor bedi zure erreinua, 
egin bedi zure nahia 
zeruan bezela lurrean ere. 
Emoiguzu gaur  
egun honetako ogia; 
parkatu gure zorrak 
geuk ere gure zordunei 
parkatzen deutsegun ezkero; 
eta ez gu tentaldira eroan, 
baina atara gagizuz gatxetik. 

 
 
† Atara gagizuz, Jauna, gatx guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan, zure 
errukiari esker pekatutik garbi bizi izan gaitezan eta estualdietan sendo; betiko 
zorionaren itxaropenean Jesukristo gure Salbatzailea noiz etorriko dan zain ga-
gozela. 
 
—Zeurea dozu erregetza;  zeureak ospe ta indarra orain eta beti. 
 
 
† Jesukristo gure Jauna, zeuk esana da apostoluei ‘bakea izten deutsuet, neure 
bakea emoten’; begira zure Elizearen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure 
gogoa denez, emoiozu elizeari bakea, emon batasuna, errege bizi zara-ta, gizaldi 
eta gizaldietan.   
—Amen. 
 
† Jaunaren bakea beti zuekin.       
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—Eta zure espirituarekin. 
 
† Emon deiogun bakea alkarri. 
 
 
� JAUNGOIKOAREN BILDOTSA  
 
 Jaungoikoaren Bildotsa, 
zeuk kentzen dozu munduko pekatua: Erruki, Jauna. 
 
 Jaungoikoaren Bildotsa,  
zeuk kentzen dozu munduko pekatua: Erruki, Jauna. 
 
 Jaungoikoaren Bildotsa,  
zeuk kentzen dozu munduko pekatua: 
emoiguzu bakea 
 
 
 
� JAUNARTZEA  (Abadeak eta herriak) 
 
† Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko pekatua kentzen dauana: 
zoriontsuak honen mahaira deituak: 
 
- JAUNA, NI EZ NAZ INOR ZU NIRE ETXEAN SARTZEKO, BAINA ESAIZU HITZ BAT 
ETA OSATUKO NAZ. 
 
 
 
� JAUNARTZE ABESTIA 
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� AZKEN OTOITZA  (ABADEAK) 
 

Jainko guztiz errukitsua, 
munduaren Salbatzaileak, gaur jaioaz, 
Jainko seme-alaba jaioazoten gaituan lez, 
hilezkor ere egin gaizala. 
Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldietan. 
 
(Herriak) 
—Amen. 

 
 
� OHARRAK 
 
 
 
 
� AZKEN BEDEINKAPENA 
 
� Jaungoiko Aitak, Bere Semearen jaiotzaz, gure munduaren ilunak uxatu eba-
zan bere maitasunez; aldendu dagiala zuengandik edozein ilun eta edozein gatx, 
bere Argiaz zuen bihotzak argiturik. 
- Amen. 
 
� Artzainei Salbatzailearen jaiotzaren poztasun handia iragartea aingeruari 
emon eutsonak, bete zagiezala alaitasunez eta egin zagiezala bere Ebanjelioaren 
mezulari alai. 
- Amen. 
 
� Bere Semearen Gizakundeaz giza izatea eta Jainko izatea betiko alkartu eba-
zanak, emon deizuezala bere poza eta bakea. 
- Amen. 
 
� Jatsi daitela zuengana eta lagun egin deizuela beti Aita eta Semea eta Espi-
ritu Santua dan Jaungoikoaren bedeinkapena. 
- Amen. 
 
† Zoaze Jaunaren bakean. 
 


